
 إبراهيم األموي قال: إن ما يجري في العاصمة في الوقت الراهن 
يعيد إلى أذهاننا أزمة 2011م عندما كانت صنعاء منقسمة إلى 
قسمين ولكن ما يهمنا هو العمل على معالجة المشكلة قبل أن تزداد 

تعقيدًا..
 وأضاف: إن مطلب جماعة الحوثي حين خرجوا إلى الشارع بحسب 
مزاعمهم هي إسقاط للجرعة واقالة الحكومة وتنفيذ مخرجات 
الحوار، يذكرنا بسيناريو عمران عندما دخلوا عمران كان مطلبهم 
االول اسقاط المحافظ ونقل اللواء310 ولكن دون جدوى وازدادت 

المشكلة تعقيدًا حتى حصل ما حصل..
وأضاف: ان الحل بيد القيادة السياسية ممثلة برئاسة الدولة وكافة 
األحزاب والتنظيمات السياسية وجماعة الحوثي الجميع عليهم 

تقديم ال��ت��ن��ازالت م��ن أجل 
الوطن، كما أن على األحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل 

لخدمة الوطن وتجنيبه االنزالق في أتون حرب أهلية مدمرة..
أما شاكر عبداللطيف- تربوي- فقال: صراحة هناك فرز طائفي 
خطير وصراع اقليمي يدور في اليمن.. ونلمس أن ال أحد يريد تحكيم 
العقل والمنطق، كما ان استدعاء انصار الله لمناصريه يظهر ان الحل 

السياسي وصل الى االنسداد وان االمور تتجه الى االنهيار..
 
ً
داعيًا جميع االطراف في الساحة إلى تغليب المصلحة الوطنية اوال

على حساب المصالح الشخصية والحزبية والطائفية..
ورأى أنه ينبغي العودة الى مؤتمر الحوار اي استدعاء اعضاء مؤتمر 
الحوار واعادة مناقشة جميع القضايا موقع الخالف ويتم اتخاذ حلول 
جذرية لها وباسرع وقت ممكن على ان يتم ايقاف التوتر ليتم ايجاد 

حلول بعيدة عن الضغوط..
فيما تحدث محمد الداهية- 
: إن فتيل 

ً
ناشط وإعالمي- قائال

الفتنة بيدي طرفي النزاع وفي 
اليد االخ��رى لكل منهما النار 

التي ستفجر الوضع في البالد..
وأضاف: لن تكون حربًا أهلية 
ب��ق��در م��ا س��ت��ك��ون طائفية 
ومذهبية وبالذات بعد الحديث 
عن دخول جماعات القاعدة الى 

صنعاء..
رسالتي الى هذه القوى المتصارعة اذا ال سمح الله وقعت الكارثة 
فالجميع مسؤول عن كل ما سيحدث والكل تاجر بهذا الوطن 
واسترخص حياة ابنائه ولن يغفر لهم التاريخ وستحاكمهم االجيال 

مثلما حاكمت من سبقهم..
ورأى الداهية أن اسقاط الحكومة واجب وضرورة ملحة ان لم يكن 
محاسبتها وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واجب أيضا وال تراجع عنه 
امامسألة الجرعة اذا لم توجد الرؤية السليمة التي تضمن عدم وقوع 
االنهيار االقتصادي في اليمن فنشكر جهود الدولة على تخفيضها 
500 ريال من سعر البنزين اقصد انا مع اسقاط الجرعة نهائيا اذا ما 
توافرت الحلول الضامنة القتصاد البلد مالم فتعتبر معالجة ضرورية 

يجب القبول بها.

مختتمًا: إن شريعة السماء وكل مبادئ وقيم االنسانية على الرئيس 
هادي وانصار الله تقديم التنازالت مهما كانت طالما فيها الحفاظ 

على دماء الناس وأرواحهم.
وقال مفتاح الزوبة: اضطراب الوضع السياسي واألمني في العاصمة 
مع إقرار حكومة الوفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتبني 
جماعة الحوثيين تلك المطالب الثالثة التي ينشدون تحقيقها. يثير 
القلق في الشارع مع توافد مجاميع مسلحة على مداخل العاصمة في 

ما يشبه محاولة إحكام الطوق على شرايين حياتها.
وأضاف: اإلج��راءات التصعيدية التي يمارسها الحوثيون داخل 
العاصمة لم تتعد خطوط السلمية حتى اآلن، بل هي السمة األبرز 
وإن شابتها بعض االختالالت مثل قطع شوارع رئيسة لبعض الوقت. 
هناك تحديات حقيقية قد نواجهها في األيام القليلة القادمة إذا ما 
استمر الجميع متمترسين خلف اشتراطاتهم ومواقفهم وسيخرج 

الوضع عن السيطرة.
اء مع مطالب 

ّ
وأدعو القيادة السياسية والحكومة إلى التعاطي البن

فئة من الشعب ترى أنها مطالب حقوقية، وأدعو جماعة الحوثيين إلى 
النظر بعين االعتبار للوضع السياسي واألمني واالقتصادي الحساس 
الذي تعيشه البالد والتي لن تتحمل أي توتر آخر. كما أدعو قوات 
األمن إلى اليقظة الشديدة وضبط النفس لكي ال تحدث مصادمات 

تكون ذريعة لما ال تحمد عقباه. 
وأحث الجميع على أن الجلوس على طاولة الحوار هو الحل األنسب 

للمشكلة..
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منذ اربعة اسابيع ونيف تقبع اليمن تحت فوهة بركان 
من التوتر السياسي واالمني غير مسبوقين.. ومع أن بعض 
المحافظات والمدن كحضرموت مثاًل تشهد غليانًا من 
المواجهة بين الجيش والعناصر االرهابية التي ترتكب 
اعمااًل تدمي القلب قبل العين إال إن الشارع العام المحلي 
ومعه المجتمع الدولي يتجهان بأنظارهما نحو العاصمة 
صنعاء حيث المشهد السياسي ملتهب واالصابع تقف على 
الزناد إلطالق الرصاصة االولى لتفجير والحرب االهلية في 

اليمن برمته.
 الحالة بالعاصمة صنعاء استثنائية فهي تشكل منعطفا 
حرجا ال يستشعر خطره فقط اليمنيون وانما معهم 
المجتمع الدولي واالقليمي فالمشهد يأخذ وضع التأزيم 
ووضعًا قاباًل لالنفجار بلحظة يمكن لشرارتها بالعاصمة 

ان تأخذ باالشتعال الى جميع ارجاء اليمن.
في العاصمة يعد اليمنيون انفاسهم احيانًا تطمينًا كلما 
الحت في االفق بوادر حل لالزمة واحيانًا حينما تتالشى 
يعبرون عن قلقهم خشية اطالق الرصاصة االولى التي ال 
تزال في بطون اسلحة اصحابها المشحونين ليس بالتوتر 
السياسي لكن بقدر اكبر متجهين نحو ع��داء مذهبي 

وطائفي.
في 3 أغسطس الماضي اطلقت جماعة الحوثي عبر 
تيارها السياسي)أنصار الله( الدعوة ألنصارها لالحتجاج 
ضد حكومة الوفاق..فحشدت الجماعة انصارها بالعاصمة 
صنعاء للتمدد حول وزارات حساسة كالداخلية واالتصاالت 
والكهرباء ومؤسسات تابعة لها في طريق يؤدي مباشرة 
الى مطار صنعاء الدولي وما يشبه انه اطباق حصار على 
صنعاء من مداخلها الستة بدت المرحلة ال تأخذ طابع 
االحتجاج السلمي الشعبي كما يرى ذلك محللون سياسيون 
وخبراء عسكريون في احاديثهم ل�«الميثاق« بقولهم: ان 
المطالب الحقوقية وحتى السياسية ان وجدت ال تحتاج او 
تتطلب فرض سياسة امر الواقع كحصار مؤسسات الدولة 
وخنق مداخل ومنافذ الطرق االهم التي تفتح العاصمة 
صنعاء ذراعيها على أرجاء البالد. ويضيف المحللون: ان 
الخطوات التي قدمها األخ المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية الثالثاء كفيلة بإنهاء الشحن السياسي 
التي تعاني منه صنعاء من كل جانب.. مؤكدين ان اتجاه 
الرئيس الى السلم إلى السالمة المجتمعية آخذًا طريق 
تحقيق معجزة تجسد الحكمة اليمانية لعدم جر البالد 

الى شفير الحرب االهلية والمذهبية المدمرة.
داللة اتباع الدولة مفعول نهج وطريق السلم في معالجة 
االزمة الراهنة واضحة منذ الوهلة االولى لبزوغ االزمة.. 
وحتى هذه اللحظة على العكس تقابل جماعة الحوثي مد 
الدولة ذراعيها برفض المبادرات التي قدمت ويعتقد 
المراقبون ان جماعة الحوثي غرضها ليس مطالب شعبية 
وانما استغلت ذلك الغضب الشعبي من الحكومة لتمرير 
مخطط واجندة خارجية وأكد ذلك رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور ه��ادي يوم السبت الماضي في من لقاء 
عقده بدار الرئاسة وهو ما يعيد اتهام الجماعة بتنفيذ 

مشروع شيعي مصدره دولة إيران.

نهاية االسبوع الماضي صعد الحوثيون من احتجاجهم 
في اطار ما سموه ب�«الخطوة الثالثة« من مرحلة التصعيد 
الثوري فعملوا على شل حركة السير في العاصمة صنعاء 
يوم الخميس حيث اطلقوا مسيراتهم باتجاهات متعددة 
توزعت على ثالثة محاور منهم َمْن اخذ يسلك شوارع 
فرعية في حي الدائري والقيادة حتى وصلوا الى المصرف 
العام للدولة البنك المركزي، بينما انطلق آخرون صوب 
ميدان التحرير للوقوف ام��ام مقر مجلس النواب فيما 
االتجاه الثالث توجه الى شارع الزراعة حيث جلسوا فترة 
من الوقت عند مقر مجلس الوزراء ثم تحركوا الى شوارع 

تونس، والزبيري والسائلة..
قصد المحتجون اي��ص��ال رس��ائ��ل ال��ى ان تلك المواقع 
الحساسة ه��دف إلسقاطها ولكنها ال تريد في الوقت 
الحاضر.. كانت تلك المسيرات التي سيرت أمام وزارات 
والمنشآت الحيوية بالعاصمة تدعو إلسقاط »مبادرة 
اإلجماع الوطني« التي قدمتها اللجنة الرئاسية الوطنية 
بعد التشاور واعلنت للرأي العام الثالثاء الماضي بلسان 
د.احمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير االتصاالت 
في لقاء جمع كبار قيادة الدولة بالقصر الجمهوري هو 
الثالث من نوعه الذي يعقده الرئيس منذ بدء االزمة مع 

جماعة الحوثي.
رفض المحتجون الحوثيون مبادرة االجماع معبرين بأنها 
ال تلبي مطالبهم وهددوا بسيناريو تصعيدي لالحتجاجات 
الشعبية في مرحلة وصفتها بالمزعجة إلسقاط الحكومة، 
وإع���ادة دع��م المشتقات النفطية، وتضمن خيارات 
مفتوحة، تتضمن يوم االحد واالثنين بدء المرحلة األولى 

من ف��رض عصيان شامل يستهدف شل حركة الحياة 
والسير وتعطيل مؤسسات الحكومة. 

ولألسبوع الرابع على التوالي شهدت العاصمة تصعيدًا 
محمومًا م��ن جماعة ال��ح��وث��ي، حيث ش��ه��دت الساحة 
الجديدة بشارع المطار تجمعات كثيفة من أتباع الحوثي 
والمواطنين المناهضين لحكومة ال��وف��اق وجرعتها 
السعرية وظهر كثيرون منهم مدججين بالسالح بينما 
طالبتهم قيادات الجماعة »بوضع الشارات الصفراء تواليًا 
وصواًل الى الشارات الحمراء التي ستنتهي نهاية األسبوع 
الحالي للبدء في خطوة مزعجة وأكثر إيالمًا« يحذر بها 

قياديون بالجماعة.

ازعاج مقابل ازعاج
وبالمقابل خرج اإلخ��وان يوم الجمعة الماضية للمرة 
الثانية الى شارع الستين الغربي حيت يقع منزل رئيس 
الجمهورية في تصعيد خطير ومحاولة جر الدولة ضد 

طرف في المعادلة السياسية..
يأتي هذا المشهد ليؤكد انقسام الشارع منذ إعالن مبادرة 
تخفيض تسعيرة الوقود )500( ريال من سعر 4 آالف 
فيما تستمر المشاورات السياسية والحكومية للتوصل 
إل��ى رؤي��ة وطنية شاملة تجنب اليمن العنف والصراع 
لت خالل االسبوع  المذهبي الطائفي. في الوقت الذي تضاء
الجاري فرصة الولوج الى خيارات العنف والفوضى الذي 
خيم ألسابيع على صنعاء على الرغم من استمرار الحشود 

المسلحة على تخومها. 
ويعتقد المحللون ان ثمة ض��رورة تستدعي انفتاحًا 
حكوميًا مع المطالب التي ترفعها جماعة الحوثي وفق 
مبادرات سياسية وحزبية ومدنية وأكاديمية، والحرص 
على إحداث التقارب بين األطراف الممسكة بالسالح، وفقا 

لألدوات السلمية لتجنيب البالد االنزالق نحو الحرب.

اجندة ايرانية
لكن الحقائق الواقعية على االرض تظهر ان جماعة 
الحوثي تنفذ اجندة ومخططًا خارجيًا يرى المراقبون انه 

يحمل بصمات إيرانية.
اصدر الرئيس هادي خالل االسبوع الماضي تصريحات 
موجهة إلي���ران بشكل غير مباشر بأنها وراء دعم 

الحوثيين.. ومحاولة منه بدبلوماسية ق��ال: ان الدولة 
اليمنية حتى اآلن تحترم عالقاتها بالدول االخرى ومنها 
اي��ران رغ��م تعدد الوثائق وال��دالئ��ل بتورطها في دعم 
الحوثي وجماعته.. ومنها نتائج التحقيقات في سفن 
االسلحة المقبوض عليها في اكثر من ميناء في المياه 
االقليمية كسفينة جيهان 1 وجيهان 2التي ضبطت 
االولى واحبط محاولة تهريب مخزون اسلحة محملة بها 

الى جماعة الحوثي في عامي 2012 - 2013م.  
يوم السبت الماضي تغيرت لهجة الرئيس هادي فمن 
اتهام مبطن الى ايران سارع الى اتهامها بشكل صريح 
ومباشر حيث دعا إيران إلى تحكيم العقل والمنطق فيما 
يتعلق بتعاملها مع الشعب اليمني وأن تتعامل مع الشعب 

وليس مع فئة أو جماعة أو مذهب.
وأكد هادي خالل لقائه مشائخ وشخصيات اجتماعية 
وسياسية من مختلف محافظات البالد أن اليمن يتعايش 
مع جميع المذاهب منذ أمد بعيد ولم يشهد أي خالف 
في نسيجه االجتماعي، وال يوجد أي فوارق بين مواطنيه 
مستعرضا تطورات تصعيد جماعة الحوثيين وما تسببه 

من إقالق للسكينة العامة وتهديد لألمن واالستقرار.

ودان بشدة تحركات الجماعة ف��ي العاصمة صنعاء 
وتجولهم بالسالح في الشوارع ومخيمات اعتصامهم دون 
خجل أو حياء مؤكدا ان تلك التحركات بعيدة عن أساليب 
الديمقراطية. وقال »ال نتمنى أن نرى استعالء من جماعة 

تريد فرض األمر الواقع بقوة السالح ونشر الفوضى«.
وفيما استطرد التأكيد أن البعض ال يريد لصنعاء األمن 
واالستقرار والخروج من األزم��ة ويريدها تشتعل نارا 
كسوريا والعراق وليبيا، قال: ايماننا بالسلم كبير لذلك 
ندعو إل��ى السلم، ونعمل م��ن أج��ل السلم واالستقرار 
وتجنيب يمننا الخالف والحرب والدمار.. وذكر أن صنعاء 
عاصمة كل اليمنيين وعاصمة الجمهورية والوحدة 
والديمقراطية والحفاظ عليها وترسيخ األمن واالستقرار 

فيها واجب على الجميع.
وأكد الرئيس أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان 
هو السبيل الوحيد من اجل عدم سقوط االقتصاد الوطني. 
موضحًا أن اإلصالحات االقتصادية ضرورة حتمية توافقت 
عليها مختلف القوى السياسية والحكومة لتجنيب البلد 

انهيارًا اقتصاديًا..

خاتمي باليمن
وإذ يؤكد المحللون أن مشروع الحوثي في اليمن سيسقط 
لعدم جديته عزوا ذلك الى انه ال يوجد لديه ارضية خصبة 
تمثل حاضنة شعبية للنضال الثوري المزعوم الذي تسعى 

جماعة أنصار الله للتصوير له على أرض اليمن.
وفي التأكيد على التدخل اإليراني في الشأن اليمني ظهر 
الجمعة الماضية على القنوات االيرانية إمام جمعة طهران 
المؤقت آية الله أحمد خاتمي متحدثا عن األوضاع في اليمن 
قائال إن تظاهرات الشعب اليمني في صنعاء هي سلمية 
كاملة.. وحذر الحكومة اليمنية: »احسنوا التعاطي مع 
هذه التظاهرات السلمية ألن زمن التهديد والتصدي 
بعنف للشعوب قد ولى وان عواقب ذلك سترتد عليكم«. 
والق��ت تصرفات وتحركات جماعة الحوثي تنديدا 
واستنكارا دوليا شديدين ففي وق��ت اعلنت الجامعة 
العربية ومجلس التعاون الخليجي تأييدهم لقرارات 
مجلس االمن الدولي ضد جماعة الحوثي شددت السعودية 
وفرنسا رفضهما القاطع الستفزازات جماعة الحوثي 
لتقويض المرحلة االنتقالية.وشددتا- في بيان لهما 
الخميس- على ضرورة االلتزام بشرعية الدولة والتمسك 
بالمبادرة الخليجية.. مدينين التدخل اإليراني في الشآن 

اليمن..

بوادر حلحلة
وفي احدث تطورات معالجة االزمة »أكدت ل�«الميثاق« 
مصادر ان هناك ب��وادر وم��ؤش��رات على تحريك المياه 
الراكدة وقبول جماعة الحوثي بالتفاوض حول المبادرة. 
بذل لتقريب وجهات النظر.. 

ُ
وقالت: »هناك محاوالت ت

لم يعد هناك تعنت ومصاعب تضعها جماعة الحوثي 
للوصول سريعا الى اتفاق نهائي لحلحلة االزمة«.. وتوقعت 
المصادر ان التجاوب السريع لجماعة الحوثي مع جهود 
رئاسة الجمهورية هذه المرة محاولة منه عدم كشف 
وجهه الحقيقي امام الشعب. وقالت: »الحوثي امام اختبار 
ان يكون الى جانب اليمن وشعبه او ضد استقرار وامن 
وسالمة اليمن وشعبه.. وهنا المحك الحقيقي، اذ تلقى 
امامه مسؤولية وطنية ينبغي عليه االحتكام الى صوت 
المنطق والعقل وغير ذلك فإنه يؤكد ان لديه أجندة 

خارجية«. 

وسط قلق كبير من انفجار الوضع
أنظار العالم تتجه نحو العاصمة صنعاء

محللون: رفض الحوثي مبادرات السالم يفضح مشروعًا إليران باليمن ال��ت��داع��ي��ات الخطيرة التي 
ء  صنعا مطار  طريق  شهدها 
الدولي بعد عصر األح��د تنذر 
بتصاعد أعمال العنف واالنحراف 
عن المسار السلمي نحو انفجار 
الوضع.. وهو التحول الذي يثير 
ق��ل��ق ال��داخ��ل وال���خ���ارج سيما 
وأن العاصمة أصبحت مهددة 
بمواجهات مسلحة في أية لحظة.

وتفيد المعلومات أن مواجهات 
الحوثيين مع قوات األمن جاءت 
عقب إغ��الق الحوثيين طريق 
مطار صنعاء الدولي وإغالق عدد 
من ال���وزارات في إط��ار المرحلة 

الثالثة من التصعيد.

سكان العاصمة يدعون لتحكيم العقل
تشهد العاصمة صنعاء حالة توتر وقلق شعبي غير مسبوق، جراء استمرار تدفق المسلحين، وعدم نجاح المفاوضات مع 
جماعة الحوثي سواًء من اللجنة الرئاسية أوغيرها.. ووصول الخالف الى اقصى مدى، فيما تنتاب السكان مخاوف من امكانية 

الدخول في مواجهات مسلحة بين الجانبين..
تسارع األحداث بهذا الشكل المخيف برفع درجة الجاهزية واعالن حالة التأهب واالستعداد للجيش، وما يقابله من رفض 
رفع مخيمات االعتصام داخل وخارج العاصمة. اضافة الى حالة المد والجزر بين الطرفين وعدم الوصول الى اتفاق  يقضي 
الى حل االزمة يجعل من العاصمة صنعاء خاصة والبلد عامة  تنام بعين واحدة على فوهة بركان مليء بالخالفات والنزعات 
الطائفية والحزبية، ورغبات االنتقام او السيطرة وااللغاء اضافة الى االحقاد الدفينة تحت الرماد.. .. حول ذلك »الميثاق« 

استطلعت آراء عدد من سكان العاصمة.. فإلى الحصيلة:

استطالع/ محمد احمد الكامل


